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Mesto Nemšová
NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
DŇA 24.06.2015
K bodu :

Návrh VZN č. ../2015 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb,
o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v zriaďovacej
pôsobnosti Mesta Nemšová

Spracoval :
Schválil:
Predkladá :
Materiál obsahuje

Jarmila Raftlová, odborná referentka OSSVŽPaK
Ing. Iveta Jurisová, prednostka MsÚ
Ing. Iveta Jurisová, prednostka MsÚ
: Dôvodovú správu,
Návrh VZN
: 18
: členovia MsZ – 13 x
primátor mesta
prednostka MsÚ
MsÚ - odd. správne, soc. vecí, podnikania, život. prostredia a
kultúry
MsÚ – odd. finančné a správy majetku
MsÚ - hlavný kontrolór

Počet výtlačkov
Rozdeľovník

Prerokované:
a) Návrh bol predložený na rokovanie komisie sociálno-zdravotnej dňa 11. júna 2015,
ktorá ho zobrala na vedomie a odporučila na schválenie MsZ Nemšová.
b) Návrh bol predložený na rokovanie komisie finančnej a správy mestského majetku
15.júna 2015, ktorá ho zobrala na vedomie a odporučila na schválenie MsZ Nemšová.

Návrh VZN bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov v predpísanej 15 dňovej lehote pred rokovaním MsZ na úradnej
tabuli a na internetovej stránke mesta. K návrhu neboli uplatnené pripomienky.

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo na základe prerokovaného materiálu
schvaľuje
VZN č. ../2015 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za
sociálne služby v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Nemšová

Dôvodová správa k bodom:
Návrh VZN č. ../2015 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške
úhrad za sociálne služby v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Nemšová
Na základe zákona č. 185/2014 Z.z., který novelizoval zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych
službách (ďalej len zákon o sociálnych službách) a zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v zmysle zmien a doplnkov je mesto povinné upraviť prijaté
VZN č. 3/2012 o sociálnych službách .
Na základe poverenia č. 42/2014/ D zo dňa 27.11.2014 vykonali zamestnanci MPSVaR SR
podľa § 98 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmenách a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov dohľad nad
poskytovaním sociálnej služby u verejného poskytovateľa sociálnych služieb – mesta
Nemšová – CSS Nemšová, ulica Odbojárov č. 7, v časti zariadenia seniorov a zariadenia
opatrovateľskej služby. Na základe vykonaného dohľadu nám bol zaslaný Protokol
o výsledku dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb v Centre sociálnych služieb
Nemšová, ďalej len Protokol.
Kontrolou bolo tiež zistené, že VZN č. 3/2012 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb,
o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Nemšová
v niektorých častiach nezodpovedá platnému zákonu o sociálnych službách o čom sme boli
informovaní listom č. KON/18/2015-M_M_ODPSS 776/2015 zo dňa 9.1.2015. Mesto
Nemšová sa zaviazalo, že vykoná zmeny vo VZN č. 3/2012 s aplikáciou na novelu zákona
o sociálnych službách a týchto ziskní, a následne predloží návrh VZN na rokovanie MsZ
najneskôr do 30.06. 2015.
Predložený návrh VZN o sociálnych službách upravuje a rieši najmä:
• bod 4 čl.13 Povinnosti príjmateľa sociálnej služby – povinnosť v zmysle §73 ods. 10
prvej vety ak nesplní príjmateľ sociálnej služby § 73 ods. 1 až 8 a 10 sa na účely
platenia úhrady za sociálnu službu nepoužije,
• bod 8 čl. 8 povinnosť vykonať dodatok k mluve o poskytovaní sociálnej služby ak sa
zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie sumy úhrady a platenia úhrady za sociálnu
službu,
• bod 10 pís. a) čl. 8 jednostranné vypovedanie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
ak príjmateľ sociálnej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajíce zo zmluvy najmä
tým, že hrubo porušuje dobré mravy, ktoré narúšajú občianske spolužitie,
• pôvodné články VZN 3/2012 boli vypustené
článok 10 Zariadenie pre seniorov , článok 11 Výška úhrady za poskytovanú sociálnu
službu v zariadení pre seniorov – v Registri sociálnych služieb Trenčianskeho
samosprávneho kraja č. TSK/2009/04978-5 zo dňa 4.9.2009 má mesto Nemšová
registrované zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby. V CSS
Nemšová sa neposkytujú služby zariadenia pre seniorov, ale len zariadenia
opatrovateľskej služby. Táto skutočnosť bola mestu Nemšová vytknutá v Protokole
a následne muselo mesto Nemšová prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov
zistených na základe predmetného Protokolu u dohľadu. Mesto Nemšová písomne
oznámilo Trenčianskemu samosprávnemu kraju zmeny skutočnosti podľa § 65 ods. 4
poskytovania sociálnych služieb uvedených v § 63 a 64 zákona o sociálnych
službách, teda vymazalo poskytovanie sociálnych služieb pre seniorov v Zariadení pre
seniorov, ktoré bolo súčasťou CSS. Preto je potrebné všetky náležitosti týkajúce sa
zariadenia pre seniorov z VZN vyppustiť.
• Bod 10 čl. 3 bol doplnený, v prípade donášky obedov, rozsah a výška úhrady za
opatrovateľskú službu môže byť znížená na ½ hodinu a v sume 0,70 € za ½ hodinu.

• bod 4 čl. 7, výška úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby a pobyt sa
nezmenila, bola doplnená úhrada za II. stupeň 1,70 €/deň a III. stupeň 2,20 €/deň,
• články 10 a12, mesačná výška úhrady za poskytované sociálne služby v útulku a
zariadení núdzového bývania sa nezmenila,
• bod 6 a) čl.7, výška úhrady za celodennú racionálnu stravu sa nemenila, zostala vo
finančnej čiastke 5,12 €/deň ( pôvodne bola vo VZN nečlenená), zmenili sa len
jednotlivé časti nakoľko sme povinní v pobytovom zariadení poskytovať stravu 5x
denne a nie 3x denne ako sme poskytovali pôvodne, členenie je nasledovné:
pôvodné
navrhované
raňajky 0,50 €
raňajky 0,50 €
desiata 0,20 €
obed
2,62 €
obed
2,42 €
olovrant 0,20 e
večera 2,0 €
večera 1,80 €
spolu
5,12 €/deň
5,12 €/deň
• bod 6 b čl.7, doplnilo sa poskytovanie diabetickej stravy vo výške 6,12 €/deň – suma
je navýšena oproti racionálnej strane o druhú večeru vo výške 0,60 €/deň a vyššej
sume za desiatu
a olovrant o 0,20 €, teda v členení je to nasledovné:
raňajky
0,50 €
desiata
0,40 €
obed
2,42 €
olovrant
0,40 €
večera
1,80 €
druhá večera 0,60
• vypustenie úvodných legislatívnych ustanovení, ktoré nie sú potrebné riešiť vo VZN,
toto rieši zákon, ( pôvodne články 5,6 a 7 VZN 3/2012)
• bod 10 čl.7 ekonomicky oprávnené sa zvýšili zo 725,06 €/ meiac na 778,76 € / mesiac
v zmysle výdavkov v roku 2014. Prijímateľ sociálnej služby, ktorý by bol umiestnený
v zariadení opatrovateľskej služby ako „samosplatca“ (podľa § 51a zákona o
sociálnych službách) bude platiť plnú výšku ekonomicky oprávnených nákladov.
Zatiaľ sme takémuto samoplatcovi neposkyytovali sociálnu službu.
• doplnenie a úpravu niektorých príloh.
Keďže zmien je veľa, pripravili a vypracovali sme návrhu nového VZN, ktoré by rušilo
súčastne platné VZN č. 3/2012 a VZN 11/2012.
V zmysle Protokolu muselo mesto Nemšová okrem iného prijať aj opatrenia na
odstránenie nedostatkov vzariadení CSS Odbojárov 7, Nemšová:
1. Zabezpečiť vedenie evidencie prijímateľov sociálnej služby podľa § 95 ods. 1 zákona
o sociálnych službách, ktorej obsahom sú údaje podľa § 94 c ods. 3 zákona o sociálnych
službách, v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie sociálnej služby.
2. Písomne oznámiť Trenčianskemu samosprávnemu kraju zmeny skutočnosti podľa § 65
ods. 4 poskytovania sociálnych služieb uvedených v § 63 a 64 zákona o sociálnych službách.
3. Zaviesť povinnosť plánovať poskytovanie sociálnej služby podľa individuálnych potrieb
schopností a cieľov prijímateľa sociálnej služby. Následne viesť písomné individuálne
záznamy o priebehu poskytovania sociálnej služby a hodnotiť
priebeh poskytovania
sociálnej služby za účasti prijímateľa sociálnej služby. V prípade, že prijímateľ sociálnej
služby fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzická osoba odkázaná na
pomoc inej fyzickej osobe, súčasťou individuálneho plánu musí byť aj program sociálnej
rehabilitácie.
4. Vypracovať Podmienky kvality poskytovania sociálnych služieb, ktoré sú spracované
v súlade s prílohou č. 2 písm. a zákona o sociálnych službách. Následne s postupmi

a pravidlami týchto podmienok, oboznámiť svojich zamestnancov a prijímateľov v im
zrozumiteľnej forme.
5. Vypracovať na účel zvyšovania odbornej úrovne a kvality poskytovanej sociálnej služby
program supervízie a následne ho uskutočňovať.
6. Občianske preukazy odovzdať prijímateľom sociálne služby nakoľko tieto nesmú byť
predmetom záložného práva, alebo nesmú byť odobraté pri vstupe do objektu, alebo
v súvislosti s poskytovaním sociálnych služieb. V prípade, že prijímateľ soc. služby požiada
poskytovateľa soc. služby v zariadení opatrovateľskej služby v CSS Nemšová o úschovu
cenných vecí, uzatvoriť písomnú dohodu o tejto úschove.
7. Zaviesť register telesných a netelesných obmedzení prijímateľov, tak ako je uvedené v § 10
ods. 4 zákona o soc. službách.
8. Vo vybraných zmluvách s pani Urbanovou, pánom Blaškom a pani Horváthovou, v ktorých
boli zistené porušenia v zmysle Protokolu, tieto dať do súladu dodatkami k zmluvám.
Prekontrolovať všetky zmluvy uzatvorené s prijímateľmi soc. služby v zmysle uvedených
nezrovnalostí a následne dbať na to, aby pri zmluvných vzťahoch nedochádzalo ku chybám,
ktoré by viedli k vzniku rozporov najmä s § 43 Občianskeho zákonníka ako i ustanoveniami
VZN č. 3/2012 a zákona o sociálnych službách.

Vypracoval: Ing. Iveta Jurisová, prednostka MsÚ
Dňa 08.06.2015.

